
 

 

 

 

  

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

11 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

   2  вересня 2021 року            с. Судилків      №  11  

 

 

Про надання дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

згідно із ст. ст. 118, 121 Земельного кодексу 

України 

 

Відповідно до статей 118, 121 Земельного кодексу України та керуючись п. 34 ст. 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши звернення громадян, 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань житлово-комунального 

господарства та комунальної власності, питань містобудування, будівництва, земельних 

відносин та охорони природи, сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл: 

 

1.1 Мєшковій Тетяні Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,06 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:02:001____), яка 

розташована в межах с. Велика Медведівка, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.2 Двойнос Марії Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,07 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:01:002:____), яка розташована в межах с. Городище, вул. П’яскорського, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.3 Гладун Надії Юхимівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,07 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:010:____), яка 

розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.4 Ковальчуку Олексію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:_____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Вишнева 8, 

Шепетівського району, Хмельницької області;    



1.5 Кармаш Галині Омелянівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,10 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:010:_____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Красносільська, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.6 Віскобчук Варварі Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:06:024:0032), яка 

розташована за межами Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.7 Гарбар Ірині Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:01:001:____), яка 

розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.8 Ковальчуку Олексію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825588500:01:002:_____), яка 

розташована в межах с. Судилків, вул. Вишнева 8, Шепетівського району, Хмельницької 

області;  

1.9 Григі Вячеславу Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0,12 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0761), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.10 Семенюк Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для індивідуального садівництва, із земель 

сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 0,12 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825589000:05:001:_____), яка 

розташована в межах с. Траулин, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.11 Чайці Ользі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,15 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:008:_____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.12 Захарець Оксані Валеріївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,16 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:_____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.13 Гаврилюк Валентині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 



орієнтовною площею 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825587500:01:004:_____), яка розташована в межах с. Серединці, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.14 Чайці Людмилі Леонідівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,20 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:001:_____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.15 Захарієву Володимиру Олександровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0,20 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825581800:03:006:0089), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.16 Уполінському Леоніду Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 0,22 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:036:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.17 Антоновій Лідії Йосипівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,24 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825581800:01:002:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.18 Божок Валентині Валентинівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,25 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області; 

1.19 Ковальчук Нілі Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах категорії 

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, орієнтовною площею 0.25 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825589000:06:023:0052), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства;  

1.20 Поліщук Олені Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах категорії 

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, орієнтовною площею 0.30 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:004:0333), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 



Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.21 Поліщуку Миколі Сергійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.30 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:023:0052), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.22 Кузьміну Володимиру Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 0,30 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:05:003:____), яка розташована в межах с. Траулин, Шепетівського району, 

Хмельницької області; 

1.23 Жигаловій Клавдії Федорівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,32 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:01:001:____), яка розташована в межах с. Новичі, вул. Гагаріна Юрія 

Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.24 Михальчук Вікторії Михайлівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності 

орієнтовною площею 0,35 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:06:020:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.25 Яцишину Дмитру Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.37 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:031:0306), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства;  

1.26 Бужанському Олександру Григоровичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності орієнтовною площею 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:01:001:____), яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.27. Лукашук Валентині Петрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,40 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:_____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Молодіжна, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.28 Ковальчук Тетяні Миколаївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 



із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,41 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____), яка розташована в межах с. Судилків, вул. Гагаріна Юрія, 

Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.29 Ковальчуку Сергію Вікторовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.45 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.30 Віскобчук Ірині Вікторівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,46 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:01:001:____), яка розташована в межах с. Хролин, Шепетівського району, 

Хмельницької області;  

1.31 Поліщук Тетяні Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.50 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0040), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.32 Бойчуку Володимиру Віталійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,55 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:04:001:____), яка розташована в межах с. Поляна, вул. Джиготи, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.33 Підгорній Тетяні Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.65 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:05:025:0040), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства;  

1.34 Харчишину Олександру Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність зі зміною виду цільового призначення, в 

межах категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 0.65 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825585600:06:017:0092), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства;  



1.35 Пасічнику Володимиру Яковичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,70 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825585600:06:022:____), яка розташована за межами населених пунктів, Шепетівського 

району, Хмельницької області;  

1.36 Могер Валентині Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах категорії 

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, орієнтовною площею 0.75 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825582300:04:023:0007), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.37 Попову Юрію Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,75 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:01:002:____), яка розташована в межах с. Судилків, Шепетівського району, 

Хмельницької області. 

1.38 Гордійчук Марії Анатоліївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 0,80 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:07:001:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;   

1.39 Лавренюк Лідії Іванівні на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах категорії 

земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського призначення 

комунальної власності, орієнтовною площею 0.92 га, із земельної ділянки (кадастровий 

номер 6825587500:03:004:0311), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.40 Мельнику Михайлу Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 1,1 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825582300:04:001:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.41. Сивоконь Ользі Олександрівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 1,80 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:009:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.42. Ковальчуку Олександру Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського 

господарства, із земель сільськогосподарського призначення за рахунок земель комунальної 

власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 



6825582300:04:041:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.43. Семенюку Юрію Ананійовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:06:006:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

1.44. Юхимчук Ірині Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825588500:07:012:____), яка розташована за межами населених пунктів Судилківської 

сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області;  

1.45. Семенюк Світлані Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.46. Власюку Олексію Володимировичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства; 

1.47. Фещиній Тетяні Сергіївні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства;  

1.48. Фещину Олексію Васильовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства;  

1.49. Петрик Маргариті Василівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 



категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:06:030:0045), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області; 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства. 

 

2.Відмовити: 

 

2.1. Тищук Вірі Володимирівні на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 1,4664 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825588500:07:012:0736), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00. - землі запасу. 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03.– для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.2. Гаєвському Назару Миколайовичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, зі зміною виду цільового призначення, в межах 

категорії земель за основним цільовим призначенням – землі сільськогосподарського 

призначення комунальної власності, орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки 

(кадастровий номер 6825589000:06:031:0321), яка розташована за межами населених пунктів 

Судилківської сільської ради, Шепетівського району, Хмельницької області. 

Цільове призначення земельної ділянки до його зміни – 16.00 - землі запасу; 

Цільове призначення земельної ділянки після його зміни - 01.03 – для ведення 

особистого селянського господарства; 

2.3. Гуменюку Миколі Прокоповичу на виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, 

із земель сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, 

орієнтовною площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 

6825589000:04:004:____), яка розташована в межах с. Савичі, Шепетівського району, 

Хмельницької області.  

 

3.До вивчення: 

 

3.1. Мурга Богдан Дмитрович на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства, із земель 

сільськогосподарського призначення, за рахунок земель комунальної власності, орієнтовною 

площею 2,00 га, із земельної ділянки (кадастровий номер 6825585600:05:010:____), яка 

розташована за межами населених пунктів  Судилківської сільської ради, Шепетівського 

району, Хмельницької області. 

 

4. Виготовлені матеріали подати на розгляд та затвердження сесії сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                                   Тетяна КОТИК 

 

 

 

 



 

 


